
 E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 14-én 
tartandó ülésére 

  
Az előterjesztés tárgya:  Beregszászi járásba kiküldetés 
  
 
Iktatószám:  3817/2016.  Melléklet: meghívó-levél 
 
A napirend előterjesztője: Bareithné Benke Nikolett alpolgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Simon Andrásné marketing-ügyintéző 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz .melléklet IV/C. 19. pont. 

 
 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
  .....................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................  
 
A határozatot kapják: 
 
  
  .....................................................................................................................................   
  .....................................................................................................................................  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Beregszászi Járási Tanács elnöke Sín József és a Beregszászi Járási Állami 
Közigazgatási Hivatal elnöke, Petruska István meghívta Komló város 
polgármesterét és delegációját a 2016. május 7-9. között Mezőkaszonyban tartandó 
kárpátaljai Nemzetközi Gulyás Fesztiválra.  
 
A fesztivál keretében kerül sor a Beregszászi Járás és a Komlói Kistérségi Többcélú 
Önkormányzati Társulás között megkötendő együttműködési megállapodás 
aláírására.  
 
A kulturális rendezvényre a delegációval utazik Drahos Evelin, aki 1993-ban 
született Komlón. Iskoláit szülővárosában, majd Vácott és Székesfehérváron 
folytatta. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Intézet magánének-
opera szakos hallgatója. Evelin számos versenyen vett részt szép eredménnyel: a 
2013-ban megrendezett Antré Fesztiválon III. helyezést ért el, 2013-, 2014-, 2015-
ben a szólóhangszerek és magánénekesek versenyén szintén III. helyezést ért el.  
 
A komlói tehetség fellépésével városunk kulturális hírnevét viszi el Kárpátaljára.  
 
A delegáció tagjai:  
 Polics József     Komló város polgármestere 
 Schalpha Anett    önkormányzati képviselő 
 Kis-Pálóczi Ida    kapcsolattartó 
 Kis Sándor     kapcsolattartó 
 Drahos Evelin     opera szakos hallgató 
 …………………………….  gépkocsivezető 
 
A kiutazás ideje:   2016. május 7-9. 
 
A kiutazás költségei: 

A kiküldetésben részesülők: 
- napidíja: 6 fő x 2 nap x 16 EUR       192 EUR 
 

A delegáció a Komlói Fűtőerőmű Zrt. mikrobuszával utazik.  
-A mikrobusz költségeire, valamint váratlan      308 EUR   
kiadásokra előlegként felhasználható keretösszeg 
(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)  

 Összesen:          500 EUR 
 
Az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményezte, álláspontját az 
ülésen ismerteti, egyben kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hivatalos 
kiküldetést hagyja jóvá.  
 



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t:  
 
A képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztése, pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Beregszászi kiküldetésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
A delegáció tagjai:  

Polics József     Komló város polgármestere 
 Schalpha Anett    önkormányzati képviselő 
 Kis-Pálóczi Ida    kapcsolattartó 
 Kis Sándor     kapcsolattartó 
 Drahos Evelin     opera szakos hallgató 
 …………………………….  gépkocsivezető 
 
 
A kiutazás ideje:   2016.május 7-9. 
 
 
A kiutazás költségei: 

A kiküldetésben részesülők: 
- napidíja: 6 fő x 2 nap x 16 EUR       192 EUR 
 

A delegáció a Komlói Fűtőerőmű Zrt. mikrobuszával utazik.  
-A mikrobusz költségeire, valamint váratlan      308 EUR   
kiadásokra előlegként felhasználható keretösszeg 
(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)  

 Összesen:          500 EUR 
 
 
A képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az utazás költségeiről 
valamint a valuta kiutalásáról gondoskodjon. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2016. március 30. 
 
 
 

Bareithné Benke Nikolett 
alpolgármester 

 



 


